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o regime de apoio previsto no PROMAR, sendo-lhes
aplicáveis as regras deste Programa, devendo os respectivos promotores reformulá-las no prazo de 120 dias
seguidos, contados da data de entrada em vigor do presente aditamento.»
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 25 de
Fevereiro de 2010. — José Sócrates Carvalho Pinto de
Sousa — Fernando Teixeira dos Santos — Alberto de
Sousa Martins — António Manuel Soares Serrano.
Promulgado em 13 de Abril de 2010.
Publique-se.
O Presidente da República, ANÍBAL CAVACO SILVA.
Referendado em 14 de Abril de 2010.
O Primeiro-Ministro, José Sócrates Carvalho Pinto
de Sousa.

MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS,
TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES
Portaria n.º 223/2010

operada pela Portaria n.º 1467-B/2001, de 31 de Dezembro), alterado pelas Portarias n.os 1555-A/2002, de
27 de Dezembro, 1423-G/2003, de 31 de Dezembro,
65/2005, de 24 de Janeiro, 102/2006, de 3 de Fevereiro,
109/2007, de 23 de Janeiro, 173/2008, de 18 de Fevereiro, e 159/2009, de 11 de Fevereiro, que passa a ter a
seguinte redacção:
«15.º — 1 — No caso de não regularização de qualquer factura, na data do seu vencimento, ao montante
em dívida passam a acrescer juros de mora à taxa de
11,58 % ao ano.
2— .....................................
3 — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .»
Artigo 2.º
A presente portaria produz efeitos a partir de 1 de Janeiro de 2010.
Artigo 3.º
A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao
da sua publicação.
O Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, António Augusto da Ascenção Mendonça, em 8 de
Abril de 2010.

de 20 de Abril

Através da Decisão n.º 113 da Comissão Permanente
da Organização Europeia para a Segurança da Navegação
Aérea — EUROCONTROL (criada pela Convenção Internacional de Cooperação para a Segurança da Navegação
Aérea, assinada em 13 de Dezembro de 1960, à qual o
Estado Português aderiu e de que é Parte), alargada aos
representantes dos Estados não membros desta organização
que participam no Sistema de Taxas de Rota, foi fixado o
valor das taxas de juros de mora a aplicar ao pagamento
em mora das taxas de rota, para vigorarem a partir de 1 de
Janeiro de 2010.
A Portaria n.º 50/95, de 20 de Janeiro, alterada pelas Portarias n.os 36/96, de 10 de Fevereiro, 61/97, de
25 de Janeiro, 37/98, de 26 de Janeiro, 55/99, de 27 de
Janeiro, 42/2000, de 1 de Fevereiro, 1223-B/2000, de
29 de Dezembro, 1467-B/2001, de 31 de Dezembro,
1555-A/2002, de 27 de Dezembro, 1423-G/2003, de 31
de Dezembro, 65/2005, de 24 de Janeiro, 102/2006, de
3 de Fevereiro, 109/2007, de 23 de Janeiro, 173/2008,
de 18 de Fevereiro, e 159/2009, de 11 de Fevereiro, estabelece a obrigatoriedade de serem cobradas taxas de
rota no espaço aéreo nas regiões de informação de voo,
fixando o valor dessas taxas.
Ora, tendo em conta a referida decisão da Comissão
Permanente do EUROCONTROL, torna-se necessário
proceder à alteração da mencionada portaria.
Assim:
Ao abrigo do disposto n.º 1 do artigo 5.º do Decreto-Lei
n.º 461/88, de 14 de Dezembro, com a redacção dada pelo
Decreto-Lei n.º 118/90, de 6 de Abril, manda o Governo,
pelo Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, o seguinte:
Artigo 1.º
A presente portaria procede à alteração do artigo 15.º
da Portaria n.º 50/95, de 20 de Janeiro (na renumeração

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Decreto-Lei n.º 38/2010
de 20 de Abril

O acesso às prestações de saúde no âmbito do Serviço
Nacional de Saúde (SNS) implica, de acordo com o previsto no Decreto-Lei n.º 173/2003, de 1 de Agosto, o pagamento de taxas moderadoras como meio ou instrumento
moderador e regulador do acesso.
No entanto, por razões de justiça social, há diversas
situações que estão isentas do pagamento de taxas moderadoras.
O presente decreto-lei vem estabelecer a isenção do
pagamento de taxas moderadoras em situações que envolvam transplantes de órgãos ou de células, bem como
para os militares e ex-militares das Forças Armadas que,
em virtude da prestação do serviço militar, se encontrem
incapacitados de forma permanente.
A transplantação de órgãos oferece grandes possibilidades terapêuticas, permitindo salvar vidas e proporcionar uma melhor qualidade de vida aos doentes que
dela beneficiam. A disponibilidade de órgãos, tecidos e
células de origem humana para transplantação depende
exclusivamente da dádiva voluntária e gratuita dos cidadãos.
Dessa forma, justifica-se isentar do pagamento de taxas moderadoras não apenas os doentes transplantados
mas também os cidadãos que se disponibilizam para a
dádiva em vida de órgãos ou de células envolvidas nas
dádivas de medula óssea, relativamente às prestações de
saúde relacionadas com a dádiva ou com a avaliação da
sua possibilidade.
Justifica-se também a isenção de pagamento de taxas
moderadoras para os militares e ex-militares das For-

